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Obec zvyšuje komfort klientov miestneho zariadenia opatrovateľskej služby

Staroba a s ňou spojené zdravotné problémy
spôsobujú ťažkosti nielen seniorom, ale aj ich
rodinným príbuzným, nakoľko starostlivosť o nich
je často, popri pracovných a iných povinnostiach,
ťažko zvládnuteľná. Preto sa mnohí obracajú
k riešeniu umiestnenia svojich blízkych do
sociálnych zariadení, ideálne čo najbližšie k ich
domovu.
Obec Beluša už takmer 35 rokov
prevádzkuje vlastné zariadenie opatrovateľskej starostlivosti s kapacitou 17 lôžok. Poskytuje
celoročnú pobytovú starostlivosť. K 11. októbru 2021 obec eviduje tri žiadosti o prijatie do
zariadenia.
Na septembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa v rámci rozpočtového
opatrenia schválilo viac ako 7 tisíc € na zvýšenie komfortu a zabezpečenie potrieb miestneho
zariadenia. „Okrem bežných čistiacich a hygienických potrieb sa vo zvýšenej miere nakupujú
aj ochranné pracovné prostriedky, v súvislosti s pandémiou Covid-19. Nevyhnutnosťou sú
polohovateľné postele, ktoré sa postupne dopĺňajú. Bolo vynovené interiérové vybavenie
vstupných priestorov. Na uľahčenie osobnej hygieny boli zakúpené dva sprchovacie vozíky
a gumové umývadlá pre ležiacich pacientov. Pre zabezpečenie ľahšej mobility klientov sa
zakúpil invalidný vozík. Potrebný bol aj nákup uzamykateľnej skrine na záznamy klientov
a dvoch chladničiek. Počas leta bolo zariadenie napojené do obecnej siete WIFI, “ informuje
Mgr. Zdena Hyžáková, vedúca Oddelenia vnútornej správy, sociálnych vecí a školstva na
Obecnom úrade (OcÚ) v Beluši.
Zariadenie opatrovateľskej služby sa nachádza pri frekventovanej ceste, v centre obce
a klienti nemajú veľa možností exteriérového vyžitia. Na kontakt s čerstvým vzduchom
využívajú balkón na hornom poschodí. „V sume viac ako 3 200 € bude balkón zariadenia
zastrešený, aby trávenie času na tomto priestranstve bolo, pri každom počasí, príjemné,“
dopĺňa Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ v Beluši.
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti v Beluši bolo založené 14. júla 1987 a sídlilo
v budove Komunálnych služieb pri fare, ktoré patrilo pod Okresný ústav sociálnych služieb
Považská Bystrica.
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641 email: sekretariat@belusa.sk

